
      
Zápis č.j. RVH-06-2022 z jednání členů Rady pro vnitřní hodnocení (RVH)  

ze dne 21.6.2022 - jednání proběhlo per rollam 

 
Účast: doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Ing. Pavel Krpálek, CSc., Mgr. et. Mgr. Jiří 

Kohoutek, PhD., JUDr. Ing. Anna Ďurfina, PhD. et PhD.. Mgr. Jan Polišenský, Ph.D., 

PhDr. Radka Löwenhöfferová, Ph.D., MBA, Adam Brisuda 

 

Program Rady pro vnitřní hodnocení VŠMVVP 

I. Realizace průzkumů 

• Eurostudent VIII Centra pro studium vysokého školství, v.v.i. na VŠMVV Praha. 

• Eurograduate – VŠMVV jako člen koordinační skupiny 

• Dotazník k diverzitě a flexibilitě v pracovním prostředí k OP Zaměstanost+ 

MPSV pilotní testování  

 

II. Zpracování průběžných záznamů o vnitřním hodnocení kvality LS AR 2021/2022 

• Vyhodnocení dotazníkové ankety  

 

III. Rozpočtový rámec podpory tvůrčí činnosti pro rok 2022 

 

IV. Zpráva o vnitřním hodnocení kvality VŠMVVP k 27. 5. 2022  

 

V. Výroční zpráva VŠMVVP za rok 2021 

 

VI. Zpráva o hospitaci na státních závěrečných zkouškách VŠMVVP v LS 2021/2022 

 

VII. Zahájení realizace projektu MK 30665/2022 OP „Metodika edukace, prezentace a 

osvěty k docenění významu památek světového dědictví ve formálním vzdělávání“ 

 

Usnesení Rady pro vnitřní hodnocení kvality 

I. Rada pro vnitřní hodnocení kvality bere na vědomí zapojení a realizaci průzkumů  

• Eurostudent VIII Centra pro studium vysokého školství, v.v.i. na VŠMVV Praha. 
v období 1-15.6.2022. Vyhodnocení za jednotlivé školy bude k dispozici v srpnu 
2022. Celkové vyhodnocení průzkumu bude do konce roku 2022. 

• Eurograduate – Centra pro studium vysokého školství, v.v.i.  
dr. Löwenhöfferová je jmenována do koordinační skupiny. Realizace průzkumu 
bude realizována mezi absolventy VŠMVV v listopadu 2022. 

• Dotazník k diverzitě a flexibilitě v pracovním prostředí k OP Zaměstanost+, MPSV. 
Odbor realizace programů ESF – veřejná správa, sociální inovace a rovné příležitosti 
– VŠMVV se zapojila do pilotního testování dotazníků pro připravované výzvy ESF. 

 
 
 



II. Rada pro vnitřní hodnocení kvality bere na vědomí vyhodnocení anket, které proběhly na 
VŠMVVP za LS AR 2021/2022 a schvaluje závěrečnou zprávu. 
Konstatuje velmi slabé zapojení studentů i akademických pracovníků i přes kvalitní 
propagaci dotazníkového šetření.  
Rada pro vnitřní hodnocení kvality bere na vědomí doplňkové dotazníkové šetření v rámci 
termínů SZZ mezi studenty třetích ročníků bakalářského studia a druhých ročníků 
magisterského studia a jeho vyhodnocení.  

III. Rada pro vnitřní hodnocení kvality bere na vědomí navržený Rámec podpory tvůrčí činnosti pro 
rok 2022 

IV. Rada pro vnitřní hodnocení kvality bere na vědomí odeslání „Zprávy o vnitřním hodnocení 
kvality VŠMVVP k 27. 5. 2022“ Ministerstvu školství, mláděže a tělovýchovy. 

V. Rada pro vnitřní hodnocení kvality bere na vědomí odeslání „Výroční zprávy VŠMVVP za rok 
2021“ Ministerstvu školství, mláděže a tělovýchovy. 

VI. Rada pro vnitřní hodnocení kvality bere na vědomí „Zprávu o hospitaci na státních závěrečných 
zkouškách VŠMVVP v LS 2021/2022. 

VII. Rada pro vnitřní hodnocení kvality bere na vědomí zahájení projektu MK 30665/2022 OP, 
řešitelské období 4/2022-12/2022. Hlavní řešitel: doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc. 

 

 

 

Výsledky hlasování 

Hlasování o usnesení: Pro: 6   Proti:   0    Zdržel se: 1 

 

 

 

 

 

          
 

 

Dne 1. 7. 2022                                                                   doc. Ing. Hana Březinová, CSc.  

                                                                                                    předsedkyně RVH 

 

 

 

 

Zapsala: PhDr. Radka Löwenhöfferová, Ph.D., MBA 

 


